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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (61)الحافظ العراقي ألفية شرح 
دةٍ  اأَلْسَماُء والُكَنى - َأْفَراُد الَعَلمِ  - َمْن ُذِكَر ِبُنُعوٍت ُمَتَعدِ   

عبد الكريم الخضير :الشيخ  
 

 .لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها
  .سم

 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

دةٍ   َمْن ُذِكَر ِبُنُعوٍت ُمَتَعدِ 
ََ َمننننننا َيْلَتننننننِبُ   َواْعنننننننَ    ِبننننننََْن َتْعننننننِر

 ِمننننننْن َنْعننننننِت َراٍو ِبُنُعننننننوٍت َنْحننننننَو َمننننننا
نننننننناِ ِب الَع ََّمننننننننهْ  ننننننننُد ْبننننننننُن السَّ  ُمَحمَّ
 وِبنننننَِبي النَّْبنننننِر بنننننِن  ْسنننننَحَ  َذَكنننننْر 

 

 َدلِ ُ  ِمننننننْن َ لَّننننننٍة ُيْعَنننننننى ِبَ ننننننا الُمنننننن  
 ْبِ َمنننننناُفِعننننننَا فنننننني الَتْلِبننننننيِ  َحتَّننننننى أَ 

نننننننننناد    أُبننننننننننو ُأَسنننننننننناَمْه  اَسننننننننننمَّاُه َحمَّ
 وِبننننننننَبي َسننننننننِعيٍد الَعننننننننْوِفْي َشننننننننَ ْر 

 

 ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد

لمقصووود أنووه يووذكر بنعوووت أو بكنووى أو ببنسوواب، ا "مننن ذكننر بنعننوت متعننددة" :-تعووالى رحمووه هللا-فيقوووا المفلوو  
 ،بووبن يسوومخ شوويخه موورة وينسووبه  لووى جووده ،علووى أك وور موون وجووه، و ووذا أك وور مووا يصوونعه المدلسووون توودلي  الشوويو 

أو  لى  ،هأو ينسبه  لى مهنت ،بولد من أوالده لم يشتهر به ،يعرف بهاأو يذكره بكنية لم  ، لى قبيلته اوينسبه أحيان  
 ؛تقودم شورحه فوخ تودلي  الشويو  و وذا موا ،والقوار  أنوه يخييوه علوى السوام   محلة غامضة لم يعرف بها، المقصوود

ال  سقاط فيه، لكنه يجعل الوصوا  لى  لكن من التدلي  ما و ذا له أقسام ك يرة، ،ألن التدلي  منه تدلي   سقاط
 .والوعورةالصعوبة  الشيخ فخ غاية
نوه  ذا أل ؛وقد ييعله فخ  قة تينن فخ العبارة ،اسيما  ذا كان ضعيي   ال ،على المطل  عليه اوتلبيس   اس  وقد ييعله تدلي

ويملوه  ذا سواا اسوم الشويخ  ،ويملوه القوار   ،ساقه مرة واحدة فخ جمي  الحاالت على  يئة واحودة  وذا يملوه السوام 
 .بارة لينشطعشرات المرات بل مئات على صيغة واحدة يمل فتجده يتينن فخ الع

ن كان  قة اوقد ييعله ألن الشيخ أصغر منه سن   فيبن  أن يذكره باسومه الواضوا الصوريا فتجوده يكنيوه وينسوبه  ،وا 
فوخ شويوخه، ال يريود بوذلك تمشوية الضوعي  بغيور  اأو يذكره باسم لم يعرف به، والخطيب البغدادي ييعول  وذا ك يور  

نما ييعل  لك رة الشيو ، وأن  اوبعضهم ييعل ذلك  يهام   ال يمل السام ،لئ ؛ارةفخ العب ذلك من باب التينناسمه، وا 
 ،ظن عدد شيوخه بعدد  ذه الوجووه، ومون  نوا وقو  األو وام فوخ الجمو  والتيريو فيُ  ،ه متعددةو الواحد يذكره على وج
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 ،ىمورة مسوم  و  ،ىمورة مكن ويطل  عليه يجده ألن من  ك ر من واحد و م فخ الحقيقة واحد؛هم أظن أنفبعض الرواة يُ 
و وو فوخ  ،ومرة منسوب  لوى أبيوه ومورة منسووب  لوى جوده، ومورة  لوى قبيلتوه ومورة  لوى مهنتوه، فيظنوه القوار  خمسوة

 كتاب عظويم (ا أو ام الجم  والتيري وِض مُ : )الحقيقة واحد، وفخ  ذا كتاب من أعظم ما صن  فخ الباب واسمه
قوود و  ،موون  ووذا النوووي، قوود يكووون الصووواب موو  البخوواري األوا فيمووا وقوو  فيووه  مووام الصوونعة البخوواري  هصووق قسوومخَ 

ألنوه قود  ؛بمقدمة يتعوين علوى كول طالوب علوم أن يقرأ وا فوخ كتواب الموضوالكنه قدم خطيب، يكون الصواب م  ال
وفووخ جعوول  ،علووى أن يتنوواوا البخوواري فووخ تو يمووه فووخ جعوول  ووذا الووراوي ا نووينالخطيووب  فكيوو  يجوور  :يقوووا قائوول
فقودم بمقدموة يتعوين علوى كول طالوب  موام األئموة فوخ الصونعة، الوذي  وو البخواري  ا علىطاو  ذا ت ؟ااال نين واحد  

 األدب الذي تبدب به الخطيب على  مامته وجاللته.  بني وأن يتبدب  ،علم أن يطل  على  ذه المقدمة
 "يلتننب مننا "منصووبة  لووى معرفووة تووك ل عنايعووجاوا ووتم و  يعنووخ اعووتنِ  "بننَن تعننَر واعنننَ " :-تعووالى رحمووه هللا-قوواا 

 ."عنى ب ا المدلُ  يُ "من صية  "لةمن  "ويختلط فيه األمر 
 ج  مننننننن  لننننننة يعنننننننى ب ننننننا المنننننندلُ    ج  بننننننَن تعننننننَر مننننننا يلتننننننبُ   واعنننننننَ 

نمووا لتقوو  علووى حقيقوو ،ا ووتم بهووا أنووت ال لتيعوول  ووذه الصووية التووخ يعنووى بهووا الموودل  ة الحوواا، وال تغتوور كمووا اغتوور وا 
 غيرك بسبب صني   ذا المدل .

 ...................................    بنعوت............... من نعت راوٍ 
 

وما من  نسان  ذا أردت م ل  وذا  ،ه على جهات متعددةلبيق ،ك يرةنعوت يص   ذا الراوي بما لم يشتهر به من 
و ،اليعل  ال أن تجد مود أبوو محمود أنوت صوادا مح :األولوى عشورة مون الولود، فوقذا قلوت فوخ المورة هعنود اتجد شخص 
ذا قلت ،واحد من أوالده  ،أنت ما كذبت، و كذا  لى أن تبتخ  لوى العشورة ،حد نخ أبو  شام  و واحد من أوالده :وا 
بغوداد، ومورة فوخ  ةومورة تنسوبه  لوى محلو ،البغودادي :قد تقوا مورة ،العراقخ م ال   : لى قطر أعم تقوا اوتجده منسوب  

لكون أنوت عليووك أن  ،فوقذا نوعوت أوقعوت فوخ اللوب  ،  عنود مومورة تنسوبه  لوى قووم جلوو ، لوى مهنوة امتهنهوا تنسوبه
وتووذكر  نووا علووى طالووب  ،تووذكر فووخ توودلي  الشوويو واألم لووة التوخ  ،سوويما مووا وقوو  موون المدلسووين ال ،تهوتم بم وول  ووذا

 ويهتم بها.  ،العلم أن يعنى بها
 ...................................    منننننن نعننننننت راٍو بنعننننننوت نحننننننو مننننننا

 

ه التوخ و وبعودد  وذه األوصواف يمكون أن يوفتى بوه بعودد مون الوجو ،ألن له أوصاف متعوددة ؛ي ببوصافينعت الراو 
 لهذه األوصاف. اتكون تبع  

 عا في التلبي.....................فُ     ............................نحو ما
 ج

بهوام ال يمكون أ ا"حتنى أب منن"بون السوائب الكلبووخ محمود    مخ،  ذا ُسوون يوصوول  لوى حقيقتوهيعنوخ وقو  فوخ  شووكاا وا 
ومورة يووفتى بووه  ،كنيتووه بغيور ومورة يكنووى ؟بون السووائبأنوه الكلبووخ  وذا محموود واسومه محموود كيو  تعوورف  اد موو ال  حم و

لوم يكون م ول تودلي  اطسوقاط  ال أنوه  ذا ن ه متعوددة، فوخ مورار متعوددة، المقصوود أن م ول  وذا تودلي  وا  و على وج
فقنه فخ حكم تدلي   اسيما  ذا كان الراوي ضعيي   وقوف على حقيقته فقنه الال وصل  لى حد يستغل  على الواق 

هللا، نعوم  و وو معوروف بوببخ عبود ،اطموام أحمود ؟فقذا قاا لوك: حود نخ أبوو صوالا الشويبانخ يقصود بوذلك ،اطسقاط
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غير أو شوخء بول صوالا تووفخ صوهللا ق اسمه عبودوقد يكون له ابن  ،صالا أكبر من عبد هللا وتكنى بببخ عبد هللا
يشتهر به فتكنيته بغير ما لم  القضاء، فتكنى بببخ عبد هللا، دخوله فخذا، أو ألنه ال يرتضخ منهج صالا لمن  

وذلوك حينموا روم محمود بون يحيوى  ، ن  ذا النوي من التدلي  وق  فيه اطمام البخواري  : ذا تدلي ، قد يقوا قائل
لكنه وال فخ موضو   ، مام من أئمة المسلمينه، الذ لخ شيخ ،آلنأو ابن خالد بن يحيى نسيت ا ،بن خالد الذ لخ

 هوقد يكنيه المقصوود أنوه موا نسوبه باسوم ،لى جدهوقد ينسبه   ،قد يقوا: حد نخ محمد ،د سماه باسمه الصرياواح
 لخ قاا: أخرج له لذ  ا قاا صاحب الخالصة لما ترجم لولذ ؛من مواض  الصحياالكامل صراحة وال وفخ موض  

بول صورا ابون القويم ببنوه أبعود خلو  هللا  ،بخاري ويدلسه، م  أن اطمام البخاري مون أبعود خلو  هللا علوى التودلي ال
مون أبعود خلو  هللا أصواب، المقصوود أن البخواري  :ال ينبغخ، لكن لوو قواا اططالام  أن م ل  ذا  ،التدلي  نع

نموا كوان بينوه ذلك، وال  من ءاب وال لتعميته وال لشخر غه على ذلك ال لإلحمل ألي مقصد من مقاصد المدلسين، وا 
ال غير مخلوا  وا قرآن مخل ل الليظ بال ،وبين الذ لخ خالف فخ مسبلة الليظ بالقرآن سبلة اختلو  فيهوا  ذه م ؟وا 

الذ لخ  مام ما أحود يشوك  ،النا  على البخاري بسبب قناعتهم بالذ لخ واقتدائهم به لوتحام ،البخاري م  الذ لخ
خ ما ترك البخاري الروايوة  لخاليه فخ  ذه المسالة، وطمامة الذ -رحمة هللا عليه-البخاري أن فصار  فخ  مامته،

 و نا يقوا: ، ذا  و السبب ،ال يظن أنه يوافقهلئ ؛ه له فخ مسبلة الليظ ما صرا بهولمخاليت ،ألنه  مام ؛عنه
   فعننننننا فنننننني التلبنننننني حتننننننى أب مننننننا  ج  منننننن نعننننننت راٍو بنعننننننوت نحننننننو مننننننا

وويعنووخ  بهووم أو أُ  ،، نعووم  ووخ األصوووا كلهووا بهووذا الضووبط، أبهووم يعنووخ أبهمووه موون أبهمووهاأو أبهموو احتووى صووار مبهم 
 .المبهم الذي ال يمكن الوقوف عليه باعتبار أنه صار فخ حكم

 . ذا  و الكلبخ "محمد بن السا ب"
 محمنننننننند بننننننننن السننننننننا ب الع مننننننننه

 ج

 ................................... 
 

 .تهما، حتى بل ضعيه شديد ،، لكنه متي  على ضعيهسابعالمة فخ األن
 محمنننننننند بننننننننن السننننننننا ب الع مننننننننه

 ج

 ................................... 
 

مووا  ه، مووا فيوولكوون فووخ أبووواب أخوورم يضووع  ،يعنووخ يمكوون أن يوصوو  اطنسووان فووخ بوواب موون األبووواب ببنووه عالمووة
  الوصو  بالمبالغوة، لكون ال يمنو  أن يكوون فوخ أبوواب ألنه ا تم فخ  ذا الباب حتى بلغ فيه الغاية فاسوتح يمن ؛

 ،محمود بون  سوحاا  موام فوخ المغوا ي  ،بهوم ومو  ذلوك ضوعيوا فوخ بعوض األبوواب يقتودم، و نا أئموة اأخرم مضعي  
 باط والورأي ومو  ذلوكفوخ ذلوك، أبوو حنييوة  موام فوخ اليقوه واالسوتنبين أ ول العلوم ومضع  فخ الرواية على خالف 

حيظووه شووخء بالنسووبة وموو  ذلووك فووخ  ،م بوون أبووخ النجووود القووار  المعووروف  مووام فووخ القووراءةفووخ حيظووه شووخء، عاصوو
 ،نصب جهده وعنايته بيري من فروي العلم يستطي  أن يتقنوه ذا األن اطنسان  ؛أما بالنسبة للقرآن فال كالم ،للسنة
ذا غي  ولذا قاا: ؛لل عن علم أو عن علوم وق  فخ الخلوا 

 محمنننننننند بننننننننن السننننننننا ب الع مننننننننه
 ج

 أبننننننننننو أسننننننننننامه  اسننننننننننماه حمنننننننننناد   
 

  ؟ه ا ،حماد بن السائب، قاا: حد نا حماد بن السائب :بن السائب سماهبن أسامة سمى الكلبخ محمد حماد 
 ..طالب:.....
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 كي ؟
 ..طالب:.....

ن كووان  ، ووو موون ك وورة حمووده هلل فهووو حموواد ألن محموود  وول ؛المبالغووة محموود وحموواد يعنووخيعنووخ موون صوويغة  ألنووه وا 
 .المقصود أن لهم تبويالت ..،شمائلمحمود ال

 وبننننَبي النبننننر بننننن  سننننحا  ذكننننر
 

 ................................... 
 

 .يعرف بهذه الكنية و و ال ،ركناه بببخ النض
................................... 

 

 َبي سننننننننعيد العننننننننوفي شنننننننن ربننننننننو 
 ج

ويروي عن أبخ سعيد لما مات أبو سعيد  ،التيسير ألنه كان يروي عن ابن عبا  ؛عطية العوفخ كناه بببخ سعيد
 ،ير األسانيد واحدةقاا البن السائب  ذا محمد بن السائب الكلبخ قاا: ترم أنا بكنيك بببخ سعيد، على شان تص

ولذلك عطية العوفخ مضوع  عنود جمهوور  ؛و ذه  يوة عظيمة أنه يرويه عن أبخ سعيد الخدري، فيظن من سم 
 .أ ل العلم
 ......طالب:..
 ؟ألبخ سعيد؟ ماذانعم؟ ل

 ...طالب:.....
 .ما يعرف بببخ سعيدته، ال ما  و بكني

................................... 
 

 وبننننننننَبي سننننننننعيد العننننننننوفي شنننننننن ر 
 ج

 يعنخ شهره بين النا  فخ روايته عنه ببنه أبو سعيد، نعم. 
 َأْفَراُد الَعَلِم

 أو َلَقَبنننننننا ابننننننناَدْفَراِد ُسنننننننم   َواْعننننننننَ  
و َوَكْسننننننر   ننننننوا  اأْو ِمْنننننننَدٍل َعْمننننننر   َنصُّ

 

 أْو ُكْنَيننننننننة  َنْحننننننننَو ُلَبننننننننيِ  ْبننننننننِن َلَبننننننننا                  
 فننننني الِمنننننيِم أْو َأِبننننني ُمَعْينننننٍد َحْفنننننُ  

 ج

يلقوب بوه  ال بهوا  ال شوخق واحود، أو لوم  األلقواب لوم يسوم و وذا الكنوى و وذه  ذه األسماءأفراد العلم  ذه األعالم و 
 ،اسومه لبوخ بون لبوا، لبوخ واحود فوخ الودنيا كلهوا ابوه  ال شوخق واحود، يعنوخ موا تجود  اني و م يكون  شخق واحد، أو لو

  و؟  ما ؟بالتعرفون ال ؟ و ما لباال ،أو لباعلى شان يخرم القاعدة،  ولده لبخخ مسيو  فخ يجر غعاد يب واحد، من
  الذي ي رج من برع الشاة....طالب: 
 ؟ ه ا ،بااللبن بعد الوالدة، يسمى ل نعم أوا

 ...طالب:.....
 ال  الكنىبو التوخ لوم يسوم بهوا  ال شوخق واحود، ولوم يكون   "بادفراد واعنَ " ؟لكن  ل  ذه حقيقتوه ،بالِ  :العوام يقولون 

مورة حكوم األئموة ببنوه لوم كوم  عنوخي شخق واحود مو  أنوه يودخل الخلول فوخ  وذا البواب،شخق واحد، ولم يلقب  ال 
 درك عليه؟ نعم؟ ستيبهذا االسم  ال شخق  م  يسم

 ...طالب:.....
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ماشووخ، لكوون  ،النسوومخ بهووذا  ال فوو ايعنووخ ينيووخ علووى حوود علمووه ال أعلووم أحوود   ،فيووه صووعوبة ،ألن النيووخ فيووه وعووورة
يعنووخ حينمووا  ،يعنووخ والمقصووود موون ذلووك الوورواة ،قتوواد،  ال موون  مووام مطلوو الخوورط  ه ووذا دونووبووه  الجوو م ببنووه لووم يسووم

 ،أموا الوذي ال روايوة لوه فوال يتعرضوون لوه ،روم عنه األحاديثصدون بذلك من تُ يدخل العلماء فخ  ذه البحوث يق
 .ما يعنينا األمر له رواية مايعنخ لو وافقه شخق 

 ...................................    ما.................بادفراد سُ  واعنَ 
 

 .لغة فخ االسم ،ااسم   خسمى يعن
 وهللا أسوووووووووووووووووووووماك سوووووووووووووووووووووما مباركوووووووووووووووووووووا

 

 ................................... 
 

 .در ببب أو أموالكنية ما ُص  ،واللقب  و ما دا على مدا أو ذم ،االسم  و الذي يعين المسمى "اأو لقب  "
................................... 

 

 أو كنينننننننة  نحنننننننو لبننننننني بنننننننن لبنننننننا 
 

ين و وو مون أ ول بون ناصور الوداالحوافظ  مو  أن ، كذا نصوا علوى أنوه بالكسور "ندلأو مِ " بخ بن لبا ذا صحابخ لُ 
 وايعنوخ كسور المويم نصو وا"نصن اوكسنر  " وعمور  :واسومه ،يعنخ لقبه مندا ندل عمرو"أو مِ " ندامَ  الشبن قاله باليتا

 .نداعلى ذلك، أنه بكسر الميم مِ 
 ج  فننننني المنننننيم أو أبننننني معينننننٍد حفنننننُ      ..............................نصوا

لعوول  عيوودفووخ سووند أو فووخ كتوواب مباشوورة تبخووذ القلووم وتصووحا مُ لووك كنيووة بهووذا الليووظ فتقوو  ال هلووو لووم تعوورف أن  ووذ
بوون لكوون لمووا تسووم  أجموود  ،لهووذه األمووور موون أجوول أال تهجووم علووى الكتووببووه نت: الكوون قووالوا لووك ؟عبوودب أبووو مالصوووا

  ؟!االسم ال  ذا  تاق، أجمد بالجيم، يعنخ ضجيانعُ 
 ...طالب:.....

 ال أجمد كذا بالجيم. 
 ...طالب:.....

يعنوخ  ،بالخواءنوو   :مون موالخ قبول أيوام اسومه جانوا واحود ،ما  و بتصحي ، ال نصوا على أنه أجمد بوالجيمال ال 
 وذه األموور يصوير عنودك شوخء مون عرفوت  امباشرة تبتخ تبخذ القلم وتصحا  ذا ما كنت تعرف  ذه األمور، فوقذ

 انعوم، فوقذ ،ا، الوذي سومى أجمود موا يبعود أن يسومخ أخموداحتموا :والتريث حتوى فوخ موا لوم يونق عليوه تقووا ةدف الت
ن :  ا أ ول العلومترجو   لوى كتوب الضوبط، ويقوو من تحت أو من فوا ال تج م وال تجرف عليه حتى  اوجدته معجم  
موا بعود ا، ال فال يسوتدا عليهوا بموا قبلهوا و  ،التخ ال تدرك من السياا به طالب العلم ضبط األسماء عنىأولى ما يُ 

 ، أو الكتب التخ تعنى بضبط الرواة.خذ من أفواه الحياظ المتقنينف  نما ت
 ...................................    و وكسنننننننر نصنننننننواعمنننننننر   أو منننننننندلٍ 

 ج

أضوووبط  :قوووالوا وووو بووول  ،افوووخ  وووذ عرفنوووا أن ابووون ناصووور الووودين نوووق علوووى أنوووه بيوووتا المووويم، و وووو  موووام يرجووو   ليوووه
 .المتبخرين فخ ضبط أسماء الرجاا

 ج  فننننني المنننننيم أو أبننننني معينننننٍد حفنننننُ      ...................................
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ألنهوا  ؛واقتصر على  وذه األم لوة ، ذا فخ الكنية دوأبخ معي ،ندا فخ اللقبومَ  ،فخ االسم بخ بن لبايعنخ عندك لُ 
ال فاألسماء من  ذا النوي واأللقاب والكنىتستوعب األقسام ال ال اتم نيات، وابن أبوخ حوفيها ك رة وفيها المص  ة، وا 
ألفوراد مون حورف يذكر  ذه األفراد فخ كل حرف من الحروف، انتهى من حرف األلو  يوذكر افخ الجرا والتعديل 

موا  وو  اج ئي و ا فوراد  ، فوابن أبوخ حواتم أفرد وا بهوا  ال شوخق واحود، مون حورف البواء و كوذا مس.... التخ لم ياألل 
فورد األفوراد فوخ كتواب ، أبوو حيوق بون شوا ين أاألفوراد م ول ابون شوا ين ،اي وكل ا فوراد  بقفراد كلخ، و ناك من أفرد وا 

عون التوراجم األصولية، يعنوخ فوخ الكتوب الشوامل لجميو  أنوواي الورواة، لكنوه أفرد وا  ،ها فوخ كتبوهدرجومنهم من أ ،له
ذا انتهوى مون البواء قواا ،األفوراد يعنوخ مون حورف األلو  :يكتب فوخ حورف األلو   ذا انتهوى قواا  ،فوراد و كوذااأل :وا 

 نعم؟ 
 ...طالب:.....
كتووب ك يوورة  ..،وفيووه ،وفيووه تبصووير المنتبووه ،وفيووه المشووتبه للووذ بخ ،كوووال األميوور بوون موواالبوون موواكوال،  فيووه اطكموواا

فووخ شوورا  يعنووخ لمووا تقوورأ موو ال   ،ا، يييوود ك يوور  فووخ  ووذا البوواب اوال شووك أن قووراءة الشووروا يييوود ك يوور  بهووذا،  عنووىتُ يعنووخ 
ت عونهم، وأنوت موا قصودت الترجموة ر ويوذكر بعوض الغرائوب التوخ ذكو ،و وو يتورجم للورواة ويضوبطهم الكرمانخ م ال  

و ،بالذات ، مموا يرسوخ لهوذا تالتوخ حصول ض الغرائوبعويوذكر ب ،، موا يقتصور علوى الضوبطالكن مو  ذلوك تبتيوك تبع 
وو ،كنوومه فووخ ذ اسوو يكوورر ضووبطه فووخ  يعنووخ كلمووا تكوورر اسووم  ووذا الووراوي  ،عنووى بالضووبط ويكووررنخ يُ القسووطال   اأيض 

فورا بوين أن توبتخ  هألنو ا الكتواب تكوون ضوبطت رواة البخواري؛ت من  وذيفبنت  ذا انته ،الشرا من أوله  لى آخره
الضوبط  وبين أن تبتخ  لى كتب الرجواا وكتوب ،فخ الجلسة كم علم  لى كتاب مجموي فيه فنون ك يرة، يبتيك م ال  

 ايعنوخ أنوت لمو ،ألنهوا أشوبه موا تكوون بوالمتون  ا تحتواج  لوى حيوظ؛يت  لى كتب الرجا ذه  ذا أت ، ليهاقصد نعم فت
أنوت تحتواج  لوى أن تكورر، موا تضوبطها بمورة، لكون فوخ  شوتبهأو أي كتواب مون كتوب الم مسكت التقريوب مو ال   نك 

ألنها من ضمن اليوائد التوخ تمور عليوك، والكتواب موا خصوق لهوا، فبنوت تضوبط  وذا االسوم  تضبط بمرة؛الشروا 
ال وقد ضبط ر يعنخ اطنسان ما ينتهخ من شبالتجربة  قود يقو  فوخ الكتواب  ،الرواة على طريقة أ ل العلم ءأسماا وا 

 او ووم قوود يسووتدرك عليووه لكوون فووخ الجملووة موون أنيوو  مووا يضووبط أسووماء الوورواة قووراءة الشووروا، يعنووخ لمووا تقصوود كتاب وو
  للحيوظ، لكون ل وألن  وذا الكتواب أُ  ؛رارلعلم من العلوم ما تضبط ما يذكره  وذا الشوخق  ال بوالتك امحرر   امختصر  

صوواحب التقريووب أو  المطوووالت تسووتطي  أن تلووم بمجموول مووا فووخ  ووذا الكتوواب موون غيوور تكوورار؛ ألنووه لووم يووتكلم موو ال  
ويسلسل  ،اسمه بنص  صيحة، يضبط ويتكلم عنه الكرمانخ م ال   ،صاحب اطكماا على  ذا الراوي بسطر واحد

 والخوالف ؟ومتوى مواتويذكر له طرائ  وغرائوب  ،فاسمه من خالفخ ويذكر ما ويكنيه،  ،بهويلق ،نسبه، ويصيه
 لتقريووب؛ ألن المتووون صوويغتفووخ وفاتووه، بمجموووي  ووذه األشووياء يصوويخ عنوودك موون العلووم بموورة واحوود أك وور ممووا فووخ ا

ببسوواليب مبسوووطة تسووتوعب موون غيوور  ابها موون غيوور تكوورار، والشووروا صوويغتعييصووعب اسووت ،ببسوواليب معصووورة
ال مو  ،ذا  و اليرا تكرار،   شورا الكرموانخ اقورأ  مواذال :بعوض النوا  يقووا ؟و بواضاا   ذا مدرك  ذا، واضا وا 

شووورا اقووورأ  يوووا هللا :وأنوووا أسوووتطي  أضوووبط رجووواا الكتوووب السوووتة فوووخ مجلووود واحووود، نقووووا ،يعنوووخ خمسوووة وعشووورين جووو ء
 صوويحات؛عشور موا تحيوظ  شوهرتعوانخ التقريوب  ال وة أ لكون ،تضوبط رواة البخواري خ غووتب ، ال وة أشوهربالكرموانخ 
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ال تقورأأسوهل تقورأ  اد المسوتقن  فوخ جو   أيهمايعنخ  ،ليت للحيظ معتصرةألن الكتب المختصرات التخ أُ   ء صوغير وا 
يوك رموو  يكوت ، لوى معانواة اجألن  وذا يحتو ؛الكافخ أسوهل بك يور، وأسوريالكافخ فخ  ال ة مجلدات؟ أيهما أسهل؟ 

لكون الكوافخ تمشوخ  والث صويحات وأنوت مرتواا، وتضوبط  ،ب ال وة أسوطر  تمشوخوتعصر ذ نك ويا هللا ،رئوضما
ك اوذ ،لكون  وذا ألو  لطبقوة و وذا ألو  لطبقوة،  وذا ألو  لهيئوة للتحصويل ،من الكافخ أك ر مما ضبطت مون الو اد

 و ذا أل  لييهم. ،هيئة أخرم، يعنخ  ذا أل  ليحيظلأل  
 ...طالب:.....

 ؟عيينووة يلوو م أن يبووين سووييان ال وووري أو ابوون وول  ،سووييان ا أ موول موو ال  فووقذ ، يووه لكوون البخوواري كوول موون فيووه  قووات
كوون  ذا ل ؟فووال نوودري  وول  قووة أم ضووعي  ، ليووه فووخ كتوواب لووم يلتوو م الصووحة اطشووكاا  ذا أ موول أو صووعب الوصوووا

ال ما عرفناه سيان.  هعرفنا عرفنا أن جمي  الرواة  قات.......  وا 
 ...طالب:.....

لكون أينموا دار  ،يصعب عليهم تميي  المهمل ،يحددون المهمل ون جحمد كل الشراا يعحد نخ م اأحيان   ،ما يمن 
  ؟نعم قات،  المحمدين فخ صحيا البخاري على  قة، كل  فهو

  ؟محمد بن يحيى بن  الدالظاهر هو اسمه....... طالب: 
 ذ لخ.يه ال،  محمد بن يحيى بن خالد

 .سم
 اَدْسَماُء والُتَنى

 الُتَنننننى َوَقننننْد َقَسننننمْ و  باالْسننننما َواْعنننننَ 
 َمننننننننننِن اْسننننننننننُمُه ُكْنَيُتننننننننننُه اْنِفننننننننننَراَدا 
 َنْحنننَو أِبننني َبْكنننٍر بنننِن َحنننْ ٍم َقنننْد ُكِنننني

نننن َمنننننْ  َوالثَّننننانِ    َنننننْدِري  ااْسننننم   ى والُيْكنَّ
ِد  ْلَقنننننننننناِب َوالتََّعنننننننننندُّ  ُثننننننننننمَّ ُكَنننننننننننى اَد
 واْبننننننننننُن ُجننننننننننرْ ٍ  بننننننننننَبي الَوِلينننننننننندِ 
ننننننننى وُعِلَمننننننننا  ُثننننننننمَّ َذوو الُ ْلننننننننِا ُكن 

 ِم ُسنننننننننننُه َوُذو اْشنننننننننننِتَ اٍر ِبُسنننننننننننَوَعكْ 
 

نننننْيُا َذا ِلِتْسننننن ٍ    َعْشنننننٍر َقَسننننننمْ  وْ أ الشَّ
 ْو َقنننننننننْد  َاَداأَنْحنننننننننُو ُأِبننننننننني ِبنننننننننَ ٍل 

ننننننننننٍد ِبُ ْلننننننننننٍا َفنننننننننناْفُطِن   أَبننننننننننا ُمَحمَّ
 َنْحنننننُو أبنننننني َشنننننْيَبَة َوْهننننننَو الُ ننننننْدِري 
ننننننِد  ننننننْيِا أبنننننني ُمَحمَّ  َنْحننننننَو أبنننننني الشَّ
ننننننننننننننننننَي للتَّْعِدينننننننننننننننننندِ   َوَ اِلنننننننننننننننننند  ُكنِ 
 أْسننننننننننننَماُُْهْم َوَعْكُسننننننننننننُه َوِفْيِ َمننننننننننننا
نننننننَحى ِلُمْسنننننننِلِم  وَعْكُسنننننننُه أبنننننننو البُّ

 ج

 ،وفيهوووا مفليوووات ك يووورة أل ووول العلوووم فوووخ األسوووماء وفوووخ الكنوووى "ادسنننماء والتننننى" عليوووه: رحموووة هللا-يقووووا النووواظم 
ومنهوا موا خصوق  ،فوخ ال قوات والضوعياء ومنهوا موا جمو  ،ومنها ما أفرد للضعياء ،ما أفرد لل قات واألسماء منها

واأللقوواب  والكتووب المشووتملة علووى األسووماء والكنووى ،منهووا مووا ألوو  للمجمووويو  ،لرجوواا كتوواب معووين، أو كتووب معينووة
وومجموعووة فووخ كتوواب واحوود  ووذا موجووود، لكوون  وموون  ،فووخ كتووب ك يوورة أل وول العلووم أفووردت الكنووى ااطفووراد للكنووى أيض 

 ،غير م من أ ل العلم صونيوا فوخ الكنوىحاكم أبخ أحمد و وال ،بن عبد البراأجمعها كتاب الدوالبخ، وكتاب الحافظ 
وقوود يسوومى بنعووت بوصوو  بلقووب  ،بمووا صوودر بووبب أو أموقوود يسوومى  ،در بووبب أو أموالكنيووة كمووا تقوودم  ووخ مووا ُصوو
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ألنه  ؛والعك ، المقصود أنه قد يسمى بالكنية وقد يسمى باللقب، ومعرفة  ذا النوي فخ غاية األ مية لطالب العلم
 ا لوى اسومه، وقود يختلو  فوخ اسومه اختالف و قد يلتب  على  ذا الشوخق  ذا اشوتهر  وذا الرجول بكنيتوه قود ال يصول

شوتهر بكنيتووه فووخ الغالوب أنووه يضووي   ووو الغالوب الك يوور فوويمن شوهر بالكنيووة فووخ القوديم والحووديث، موون ا و ووذا ،اكبيور  
وا أبوو  ريورة اختلو  فوخ اسومه واسوم  تضوي ، مو ال   اسمه، ومن اشتهر باالسم دون الكنية فخ الغالب أن الكنية أيض 

وأوصوله بعضوهم  ،لوى  ال ويننوووي  وال ، لى عشرين ن عبد البرأوصلهم اب ،عشرين عند بعضهم :قيل ؟على أبيه
 ،ولم يعورف بوه ،به النا  ولم ينادَ  ؟ ألنه لم يشتهر باسمه عندالماذ ،فخ اسمه واسم أبيه ، لى أربعة وأربعين قوا

  ه؟فما كنيته؟  ا ، نما عرف بببخ  ريرة، طيب قتادة اشتهر عند النا  قاطبة باسمه
 ...طالب:.....

 ال. 
 ...طالب:.....

  يه. 
 ...:.....طالب

 . ما يجخء ،ال  و أبو قتادة
 ...طالب:.....
تووه أبووو الخطوواب، والسووبب فووخ لكوون قتوادة بوون دعامووة السدوسووخ كني ،صووحابخ معووروف خعووالحووارث بوون ربأبوو قتووادة 
ن و خوووالف مووون اشوووتهر بالكنيوووة، اآلن عنووودنا أنوووا  كتووواب معروفووو ،الكنيوووة ال تعووورف أنوووه اشوووتهر باالسوووم كوووون  وووذه

 ذا اشتهر باسمه ما حد يعرف كنيته، يعنخ ك ير من المشايخ  أحد يعرف اسمهم، والعك  هفياشتهروا بالكنية ما 
الوورواة و كووذا فووخ الوورواة يعنوخ موون تداولووه  ،عوورف كنوا مالمشووا ير، ألنهوم اشووتهروا باألسووماء، ال تُ  ،موا تعوورف كنووا م
ن اسومه كنيتوه، قود يسومى :  همومن تداوله الرواة بكنيته ضواي اسومه، حتوى قيول فوخ ك يور مون ،كنيته باسمه خييت
 ؟ ه ا [( سورة آا عمران54)] }اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَ َم{ ،باللقب م ال  
 ..طالب:.....

ال انعم ا : لقوب وفوخ القورآن اسومه،  و فخ األصل لقوب، لكون موا تقودر تقووا ؟سمسمه المسيا،  ل المسيا لقب وا 
ال  :تقوووا ،فووخ اطعووراب،  ذا سوومخ بووه م وول أبووو ظبووخ موو ال   احوودةو  ةتلوو م حالوو وحينئووذٍ  قوود يسوومى بالكنيووة  ووذه كنيووة وا 

ألنووه سوومخ بووه، المقصووود أن م وول  ووذا البوواب علووى طالووب  ؛خءذ بووت  لووى أبووخ ظبووخ مووا تجوو :مووا تقوووا ،اسووم؟ اسووم
ال فالكتب ممل ،العلم أن يعنى به  ة من األم لة لهذا النوي. وءو نا مجرد  شارات وا 

 ...طالب:.....
 ؟ ه و بصحيا،  ا  ذا الكالم ما ال ال

 ...طالب:.....
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قد يقووا قائول  ،لي  ب قة، نعم،  ذا التما  يعنخ كونه يختل  فيه  لى  ذا الحددريد  وابن ،ال ما  و بصحيا ال
، الورحمن و كوذا ينو ا ال الوث يقووا: اسومخ عبود ،هللا ينو ا ال وانخ عبود و،عمور  هاسوم كول بلود ينو ام ل  ذا الكوالم 

 لكن من حيث الواق  لي  بواق . ،تصوريث التصور م ذا من ح
معرفوووة األسوووماء  ليهوووا، و  ا، واجعووول ا تماموووك منصوووب  وا وووتم بهوووا يعنوووخ اعوووتنِ  "بادسنننماء واعننننَ ": -هللارحموووه -قووواا 

مووون رواة  سوووبا عووون راوٍ علوووم أن يُ األ ميوووة، يعنوووخ يقوووبا بطالوووب  بالنسوووبة لطالوووب العلوووم فوووخ غايوووةواأللقووواب والكنوووى 
وبالتودريج يعنوخ موا يقواا فوخ دفعوة  ،مون الورواة اكبيور   ار   ناك من يعرف قود ..،عن فضال   رفه، م ال  الصحيا فال يع
ذا كوان  نواك خوالف فوخ ليظوه وراجعوت ال،  حيوظ رواة الكتوب،فوخ أسوبوي ا فخ يوم واحد أو  وخ توبتخ بالتودريج، وا 

 ي بوت م ول  نواك تعوب، وال فيه كان ذا  ما تنساه، خالق وأودعته سويداء قلبك عليه الكتب التخ تعنى بالضبط،
أو  ،شووف لوخ يوا فوالن ضوبط  وذا : وذا األمور  لوى غيوره، موا يقووااطنسان بنيسه، ما يكل   ذا العلم  ال بمعانات

، وارجو  ارج  أنوت  لوى كتوب الضوبط ،، ما يضبط العلم بهذه الطريقةءما تجخ ،طل  لخ  ذا االسم من الكمبيوتر
 .ضمنات من البحث خالق ي ذا انته ف فيما قيل فيه،  م بعد ذلكلى أك ر من كتاب لتعرف الخال 

 بادسماء والتنى وقد قسم واعنَ 
 

  

 الشيا.............................. 
 ج
 

 .كما قاا فخ المقدمة ،من الشيخ؟ ابن الصالا
 أريوووووووووووود  ال ابوووووووووووون الصووووووووووووالا مبهمووووووووووووا    كوووووو)قاا( أو أطلقوووووت ليوووووظ الشووووويخ موووووا

 ج

  ؟نعم ؟ماذالتنوي  أو لإلضراب أو أو  نا للشك أو ل "سمذا لتسٍ  أو عشر قِ "
 للشك. طالب: 
 ؟كي 

 ...طالب:.....
 .وأبهمِ  (أوو)م بر أبا قس  خي  

 تقسمها  كذا؟  ءختج ؟أو عشر تقسيم تس 
 ...طالب:.....

 ؟نعم
  ... ذا بين بعدد ما صح التقسيم.طالب: 

 . [( سورة الصافات751)] }ِ َلى ِمَ ِة َأْلٍا َأْو َيِ  ُدوَن{مذكورة، العشرة  ،ألنها مذكورة ؛ال ما  و بتقسيم، وال للشك
 ...طالب:.....

 ،ميوورد عنووده عوون التسوو  ،كبنهووا لإلضووراب؛ ألنووه ذكوور عشوورة، والسووبب فووخ كونووه يووذكر تسوو  أن العاشوور ميوورد عنووده
مها فبين أن التسوعة والعاشر فخ باب مستقل، والحافظ العراقخ ض ،يعنخ ابن الصالا ذكر تسعة فخ باب مستقل

ذا نظرنا  ليها من حيث التيصيل فهخ تسوعة، تحوت عنووان واحود  ،معت صارت عشرةفقذا جُ  قسم والعاشر قسم، وا 
 والعاشر تحت عنوان. 
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قوالوا: اسومه كنيتوه  ،الورحمن نعوم أبوو سولمة بون عبود ،أبو بالا اسومه كنيتوه ،تهسمه كنيا ،ااد  انير  "تهسمه كنيمن ا"
د اليقهوواء وأبووو سوولمة أحوود حوو، أبووو بكوور بوون الحووارث أ. قوود يووذكر لووه عشوورة أسووماء.....اسووم أو وول لووه  علووى خووالفٍ 

:  ن أسووماء م كنووا م، أبووو عبيوودة بوون عبوود هللا بوون مسووعود حتووى قيوول ، مأسووماف اشووتهروا بكنيووتهم فضوواعت  اليقهوواء
 موا "نحنو أبني بن ل" اراد  انيو سمه كنيتوهامن الرواة من سمه كنيته، وذكر له خالف فخ اسمه، المقصود أن قالوا: ا
 ر له أك ر من كنية.ذكيعنخ ما ذكر له  ال كنية واحدة اطنيراد، والذي  اد  ا"أو قد  اد"ألنه يقابله  ؟"اانيراد  "معنى 

................................... 
 نننني نحنننو أبننني بكنننر بنننن حننن ٍم قننند كُ 

 

 نحنننننننننو أبننننننننني بننننننننن ل أو قننننننننند  ادا 
 ........أبا محمٍد...................

 ج

يتوان أو عودد، فيوذكر لوه كنتوقود يو اد فوخ الكنوى فت ،ما ذكر له  ال كنية واحودة اطنيراد ،يعنخ ذكر له أك ر من كنية
 .أك ر

 نحنننو أبننني بكنننر بنننن حننن ٍم قننند كنننني 
 

 أبننننننننننا محمننننننننننٍد ب لننننننننننٍا فننننننننننافطِن  
 ج

أبوو و  ؟ك أنه محمد بن حو مببالك وبخاطر  يدور ر بك حد نا أبو محمد بن ح م  لأو م ،حد نا :يعنخ  ذا قيل لك
قواا: أبوو محمود،  وذا المعوروف، أبوو محمود بون  ،الظا ري، نعم قواا: أبوو محمود علخ رف  البن ح م ما عُ محمد 
 لى ذ نك أن أبا محمد بن ح م  و أبو بكر بن ح م؟ ما يودور ببالوك  ال  يتبادرالظا ري، لكن  ل معروف ح م 

 :ااولذلك ق ؛ ذا كنت على ذكر من  ذا الكالم
 بادسماء والتنى............. واعنَ 

 
  

 ................................... 
 ج
 

 ...طالب:.....
  ال أبو بكر، كنيته أبو بكر. ال

 ...طالب:.....
  ؟أيهم

 ...طالب:.....
ال الظا ري؟ الالذي معنا و  ذا ابن ح م  ا بكور بون ى أبويعنوخ تبن و..... "بنن حن منحو أبي بكنر "أبو بكر  معنا ذيا 
،  ضوافة يعنوخ مموا ذكور فيوه أنوه أبوو محمود "قند كنني"ه أبوو بكور بون حو م تبنى أنوالبن الصالا  اتبع   الناظمح م، 

 ألصلية التخ  خ أبو بكر، نعم؟  لى الكنية ا
 ...طالب:.....

رسوة مد :تقووا مواذاسوميتها بوببخ بكور الصودي   وقد سمخ به؟ يعنوخ  ذا سوميت مدرسوةنحو أبخ  :ا: كي  قاقواي
 ؟أبو بكر الصدي  أو مدرسة أبخ بكر

 ...طالب:.....
 .بالحروف وال يعرب ا، يصير اسم  واحدة مخ خالق ل م حالةسُ   ذا :قالوا

 ...طالب:.....
 كي ؟
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 ...طالب:.....
ورة فووال تغيور، و نوا أبووو بكور بوون ، وسووميت بهوا السو وذه حكايووة الليوظ ،سووورة المفمنوون  يعنوخ م لموا فووخ القورآن مو ال  

 كي  قاا: نحو أبخ؟  اسمه كنيتهح م 
 ...طالب:.....
 اسومه كنيتوه يلو م حالوةنه بدا لما صوار :  لكن  ل نقوا ،ليهمضاف  ليه على كل حاا، أبخ مضاف  ال ال  و 

 واحدة؟ م لما قلنا فخ أبو ظبخ؟ نعم؟ 
 ...طالب:.....

 أن األصول فيهوا أنهوا كنيوة، فمون يلمواباعتبار الحاا، ومنهم من يلما األصول و وو األصل  ا يه  ذه القاعدة و ذ
 معرب بالحروف، ومن ينظر  لى التسمية فخ الحاا يل مه حالة واحدة. باعتبار أن أصلها  ايعربه األصل

 ...طالب:.....
 يجو  الوجهان.
 ...طالب:.....

ربوووه عيُ  وأن األصووول فيوووه أن  وووذا مركوووب كنيوووة مووون يلموووا األصووول :آخووور كالموووخ قلوووت م لموووا قلوووت اآلن، اآلن فوووخ
ومن ينظر  ليه فخ الحاا وأنه اسم يل مه حالة واحدة، على أن كون اسمه كنيته محل خالف بين أ ل  ،بالحروف

 .العلم
 نحنننو أبننني بكنننر بنننن حننن ٍم قننند كنننني 

 

 أبا محمٍد...........................  
 ج

سم له ااختل  فخ اسمه  ل  يعنخ فافطِن" "ب لاٍ  نا  أبو بكر  ذا الذي مشى عليه واالسم ،محمد كنية اآلن أبو
 لكن الذي مشى عليه أن اسمه كنيته. ؟غير الكنية أو لي  له ذلك

 .يعنخ القسم ال انخ- "والثانِ "
 ننننندري  امننننن يكنننننى وال اسننننم   والثننننانِ 

 ج

 نحنننننو أبننننني شننننننيبة وهنننننو ال نننننندري  
 ج

دري، لكون أخووه أبوو لخسعد بن مالك بن سنان ا :عرفنا اسمه سعيد الخدري، أبو سعيد أبخأبو شيبة الخدري أخو 
موا وصولنا بوه طريو   ،موا نودري عون اسومه "ندري  اوال اسم  "قاا:  ؟ما اسمه ؟ و مكنى بببخ شيبة لكن اسمهشيبة 

 صحيا أن اسمه كذا. 
 ننننندري  اى وال اسننننم  كَنننننوالثنننناِن مننننن يُ 

 ج

 نحنننننو أبننننني شننننننيبة وهنننننو ال نننننندري  
 ج

رف رف اسوومه، وُعوولكنووه مشووهور، فُعوو ،يرألنووه مشووهور بووين الصووحابة، صووحابخ صووغ ؛سووعيد نقوول  لينووا اسوومه أخوووه
ن كانت مستييضة  ال أنها لم تغطِ ألن شهرته بببخ سعيد و  ؛االسم كما غطوت كنيوة أبوخ  ريورة علوى  ،على اسمه ا 
 ة بطنان من األنصار كما  و معروف.يعنخ خدرة أو خدار  "وهو ال دري " ،اسمه

 ثننننننننننم كنننننننننننى ادلقنننننننننناب والتعننننننننننددِ 
 

 ................................... 
 ج

ألنها مصدرة  ؛لشيخ صورتها الكنية: أبو اقذا قااأو أم، ف كنى األلقاب يعنخ األصل فيه لقب  م يضاف  ليها أب
  ؟ ل  ذه كنية ،أبو الخياف ،أبو الحذاء ،قاا: فالن أبو الشماغ م ال   لو م ال   ،ببب، لكن الشيخ لقب
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  .صورت ا كنيةطالب: 
 .فهذا مراد م ،غير متحققة ؟قة األبوة متحققة أو غير متحققةلكن فخ الحقي ،صورتها كنية نعم
 نننننننننننى ادلقنننننننننناب والتعننننننننننددِ ثننننننننننم كُ 

 

 نحننننننو أبنننننني الشننننننيا أبنننننني محمنننننندِ  
 ج

ال   الحقيقية أبو محمد. وحقيقته لقب، والكنية األوا صورته صورة كنية ؟محمد أبوكنيته أبو الشيخ وا 
نننننننننننننننننن    وابننننننننننن جننننننننننر   بننننننننننَبي الولينننننننننندِ   ي للتعدينننننننننننننننننندِ و النننننننننننننننننند كن 

 

فتجد من له أوالد يكنى بكول واحود يعنخ له عدد من الكنى،  ،ديتعدلل نخ بببخ خالد، وكُ نخ بببخ الوليدجريج كُ ابن 
ويسوتمرون  ،يكنونوه بببيوهه القدماء الذي قبول أن يتو وج تجد  مالء وتجد بعض النا  حتى من المعاصرينمنهم، 

اسوومه غيوور اسووم أبيووه الووذين ج وولوود لووه ولوود أكبوور عشوورة عشوورين ويسووتمر علووى كنيتووه القديمووة، فووقذا توو و  يبتيووه أوالد
 ،ه القوودماء يكنونووه علووى مووا عهوودواو مووالف  ،ج يعرفووون كنيتووه علووى الحقيقووةاقبووة فيمووا بعوود الوو و عاصووروه فووخ  ووذه الحُ 

يكنوى بوه، فيكوون لوه أك ور أوالده مون يال موه أك ور مون مال موة األكبور، فيشوتهر عنود قووم ف وقد يكون من بين ،نعم
سوويما  و ووذا شووخء سووائغ ومعووروف ال ،ا سووبب التعوودد فووخ الكنووى، تجوود فئووة موون النووا  يكنونووه بببيووه ووذموون كنيووة، و 

تشووف فوالن ابون فوالن أبوو يعنوخ علوى طووا  ،أبيوهعلوى عندنا فخ بالدنا قبل أن يت وج أبوو فوالن بودون توردد أنوه 
على الوالد  وذا موا فوخ  شوكاا االبن   م  ذا ولد له ولد قد يستمر يسمخ ،فالن، على طوا ما يحتاج  لى أن تتردد

رف بذلك صار يدعى به،  م يال مه واحد مون وعُ  ،ى غير ما كان يكنى بهلكن  ذا سم   ،اضطرابما يحصل فيه 
 فيكنيه به. ،ما يعرف  ال  ذا الولدأوالده دون البقية فتجد أك ر النا  

 وابننننننننننن جننننننننننر   بننننننننننَبي الولينننننننننندِ 
نننننننن    ى وُعلمننننننننا ثننننننننم ذوو ال لننننننننا كن 

 عدينننننننننننننننننندِ ننننننننننننننننننني للتو النننننننننننننننننند كُ  
ْهم...........................   أسننما

 

كنيوة عشورة، كموا أن مون اشوتهر بال لوى  نيته فيها خالف، قد يذكر من الخالفن تجد كلك م معلومة، ف يعنخ أسما
 قد يذكر فخ اسمه عشرة أقواا.

نننننننن ْهم وعكسنننه..................     ى وُعلمننننننننا ثننننننننم ذوو ال لننننننننا كن   أسنننما
 

قود يصول  الوم تعورف كنيتوه، تجود الخوالف كبيور  و يعرف اسمه أو العك  من عرف اسمه كنيته لم  تيعنخ من عرف
علووى  تألن النووا   ذا طرقوو ؛فووخ بعووض الوورواة  لووى العشوورة األقووواا، أمووا قووولين  ال ووة أربعووة  ووذا ك يوور فووخ الوورواة

 حود يعورفأخ فو ؟اسومه الظا ري ماطيب أبو تراب  أسماعهم وتردد على أسماعهم شخء أليوه ما بح وا عن غيره،
 ؟ ه ا ؟اسم أبو تراب
 ...طالب:.....

 ال خواصووه، وبعووض النووا  اشووتهر ال كبيوور وال صووغير يعوورف االسووم  ىبووالكناشووتهرت  ءعنوودنا أسووما نحوون ،ال ال
العلوم موا طوالب  ؟كنيتوه يوخنا المشوا ير لوو يسوبا عون واحود مواشوتعورف، عن كنيته ما  تبحثباالسم وبين النا  

فوال يبحوث عون االسوم، و وذا   الكنيوة َلوف تُ  اوأحيان وسم فموا صواروا يبح وون عون الكنيوة، ا االألن النا  أليو  يدرون؛
 . و السبب

ْهم وعكسننه    ثننننننننم ذوو ال لننننننننا كنننننننننى وُعلمننننننننا   .......... وفي مننا أسننما
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يشوتهر بلقبوه  وم تبحوث عون اسومه  ،فخ الكنية واالسم، يعنخ يشوتهر بلقبوه مو ال   ؛وفيهما يعنخ الخالف فخ األمرين
 ،ختل  فخ اسمه اختالف كبير، تبحث عن كنية ما تجد  ال أقواا متعددة فخ كتب أ ل العلميُ  ،اواحد   ما تجد قوال  

 ؟لمواذا لوم يقولووا الخوالف فوخ ال ال وة مو ال   ، ذا فيمن اشتهر بلقبه يكون الخوالف الكبيور فوخ االسوم والكنيوة، طيوب
اشوتهر باسومه نبحوث عون كنيتوه، اشوتهر  ؟ذا نبحث عون لقبوهيجعلو ا على حد سواء، اشتهر بكنيته لما ةفخ ال ال 

 ل نبحث عن لقبه كما نبحوث  أو اشتهر بكنيته؟ باسمه  ل نبحث عن لقبه لكن اشتهر بكنيته نبحث عن اسمه،
األموور  ؟ألنووه يشووعر بموودا أو ذم مووا توودري  وول  ووو مموودوا أو مووذموم ؛عدمووه األصوولألن اللقووب  ؛سوومه؟ الاعوون 
ووو  وصووارت مدونووةعنهووا، لكوون  ن موورت بنووا عوون التنوواب  باأللقوواب فووال نبحووث أننووا نهينووا  :ال ووانخ  افووخ األلقوواب أيض 
اشوتهر  ذا يعنوخ  ،ن غيور أن نوذكره للتونقق بهوذا اللقوبومو ،الذي يمر بنا على طريقنا مون غيور أن نقصوده ،كتب

 الضاا.  ،الضعي  ،بكذابكذا  باألعرج ،باألعمش
 ...طالب:.....

ولوذلك لوم يجعلهوا  ؛نعورف أن  وذا اللقوب ليوالن جودصود أننا ال نبحث عن اللقوب، لكون  ذا وُ ندر وغيره، المقنعم غُ 
لمواذا؟ ألننوا ال نبحوث عون  ،لكن لم يوذكر الخوالف فوخ األلقواب ،نى واألسماءعلى حد سواء، ذكر الخالف فخ الكُ 

و ونقورأ ،نقرأ فخ  ذا الكتوب المصونية ن  فخ األلقاب، ُص األلقابوجدت األلقاب،  لكنهوا علوى خوالف نعوم..،  اأيض 
وقد نهينا عنوه، لكون  ذا كوان  ،كر  ذا اللقب على سبيل التنقق ال يجو وذِ  ،على ذم ألن فيه ما اشتمل ؛األصل

 على سبيل التنقق ال مان . ولم يكن ،مجرد التعري  ما عرف  ال بهذال
 ؟ ه ا ؟ماذاعك   "وفي ما وعكسه"

 ...طالب:.....
 ؟وعكسه ،طيب

 ...طالب:.....
عليووه -ختلوو  فيووه اخووتالف كبيوور م وول سوويينة مووولى النبووخ وفيهمووا فووخ االسووم والكنيووة يُ  ؟خووالف فووخ اللقووباليعنووخ 

  ذا عورف باسومه ،فيختلو  ،م ل ما ذكرنوا ،لقبه لم يذكر األسماءمن  ركنية بالا ك ياسمه؟  ما -السالمالصالة و 
م لما ذكرنا فخ أنه خوالف  ،الخالف فخ اللقب ن و يختل  بكنيته،  ذا عرف بكنيته اختل  فخ اسمه، لكن ال يذكر 

 األصل، لكن عكسه؟
 .....في اسمه وال في كنيته  َ ال ما في طالب: 
  .طيب

 ...طالب:.....
 يبقى؟  ماذا

 اللفظ.طالب: 
  ؟وعكسه ؟لماذا يذكر فخ  ذا الباب ؟عليه ا ذا كان متيق  

 ي تلا في واحد........طالب: 
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وكنيتوه واتيو  علوى لقبوه، وعكسوه اختلو  فوخ لقبوه، نعوم اتيو  فوخ فوخ اسومه موا أختلو   ال يعنخ الميترض أنوه فيوه
 شرا  كريا  ن كان معكم فهو أقرب، أسهل.  ؟يقواماذا اسمه، لكن الشرا 

  ...ادربعة. د مةااسمه أو كنيته كمن واحد ي تلا في لم يقول: وعكسه وهو في الثاني فإن طالب: 
  ه؟ ا ؟ذكر لكن م ل  ذا يحتاج  لى يه 

 ...طالب:.....
ن كوان بعضوها ال نحتواج  ميم القسمة، كما يقاا: القسمة رباعيوة مو ال  ت ي نعم من باب ت فتوذكر األقسوام األربعوة وا 

 .وال كنيوة، قوالوا: كاألئموة األربعوة   فخ شخء مون حالوه ال اسوم وال لقوبميم القسمة لم يختلت ليه، نعم ومن باب ت
أبوو  األربعوة ويقووا: مون غرائوب االتيواا أن األئموة األربعوة كلهوم كنيوتهم كلم علوى األئموةيوت اأن واحد  من الطرائ  

لكون نعوم، أبوو عبود هللا، ورابعهم سوييان  األئمة ال ال ة كلهم أبو عبد هللا ؟عبد هللا، طيب ماذا عن أبخ حنيية؟ نعم
يعنوخ  ول السوبب فوخ  ،وال فخ كنوا مأسمائهم فخ وأبو يوس  أبو يوس ، ولم يختل   ،أبو حنييةيبقى أبو حنيية 

 هم؟  م وكنا م وألقابهم أتباعُ ، ضبط أسماءعدم االختالف فيهم كونهم أئمة متبوعين
 ما يل م يا شيا. طالب: 
 نعم؟ 

 ...طالب:.....
 .وتناقلها أتباعهم ،دونت حياتهم فخ تراجم ميردة ومطولة ،ال ودونت

 وعكسنننننننننننه وذو اشنننننننننننت اٍر ِبُسنننننننننننِم
 

 ................................... 
 

 :ما ناك سُ 
 ...................................    بادفراد ُسما................. واعنَ 

 

 .غير الساب  و ذا ليظ فيه
 وعكسنننننننننننه وذو اشنننننننننننت اٍر ِبُسنننننننننننِم

 

 وعكسنننننننه أبنننننننو البنننننننحى لمسنننننننلِم 
 

ال باليتا؟  ...بن مسلم "وعكسه أبو البحى"هر باسمه، يعنخ من اشت وذو اشت اٍر بسم" وعكسه"  بالضم وا 
 ...طالب:.....

  ؟قاا فخ الشرا ماذا
 ...طالب:.....

 ه؟ ا
 ...طالب:.....

 يعنوخ موا ؟عنه موا تقودم يعنخ ما يغنخ ه؟ ا ِم؟سُ فائدة  فراد األخير ذو اشتهاٍر ب بيا، مابن َص نعم بخالف الربي  
 يائدة من:لا

 ..................وذو اشننت اٍر ِبُسننِم
 

 أبنننننننو البنننننننحى لمسنننننننلِم وعكسنننننننه 
 

  .....وهنا انفرد باالسم.شيا فيما تقدم فيه جم  بين ادسماء والتنى  ب  هناك ياطالب: 



 
 

 
 

06 

 06 شرح ألفية احلافظ العراقي

  ِم.طيب، وذو اشتهاٍر بسُ 
 ...طالب:.....

 طيب. 
  .....وهذا اشت رطالب:...... 

 ....اسم دون التنية.: آ ر طالب
اختلو  فيوه،  نوا و مون اشوتهر بالكنيوة وضواي اسومه  :سوهاختل  فوخ كنيتوه، وعكو يعنخ ما تقدم، من اشتهر باسمه 

معوروف، أو  ،ه اشوتهر بالكنيوة لكون موا ضواي اسومه، يعنخ ما ضاي اسومااشتهر بين الرواة باال نين مع   هر أواشتُ 
و ووذا فيووه توورجيا ألحوود الجووانبين، اشووتهر باالسووم والكنيووة معروفووة، اشووتهر ، باالسووم وكنيتووه معروفووةالعكوو  اشووتهر 

 ؟ ه ا ؟لكن أال يوجد من اشتهر بهما على حد سواء ،معروفالسم بالكنية وا
   يه يا شيا يوجد.....طالب: 

 اشتهر بهما على حد سواء. 
 أبو مسلم يا شيا.طالب: 

حود نخ عبود هللا بون  :ويوذكر فوخ األسوانيد ،فوخ اسومه، موا اختلو  يعورف أنوه عبود هللا بون قوي  على حد سواء، كل  
  ؟ ل يمكن أن يذكر  نا أو ال يحتاج  لى ذكر ،و سعيد الخدري ني  الشخءأب ،قي ، ويذكر بببخ موسى

  .نعمطالب: 
وعكسووه العكوو  كنيتووه  ،يعنووخ اسوومه أشووهر موون كنيتووه "ِماٍر بُسننوذو اشننت "اآلن  ، ذا اشووتهر بهمووا علووى حوود سووواء

ال ما يحتاج؟  ،بهما على حد سواء ره، لكن  ذا اشتأشهر من اسمه  يحتاج  لى ذكر وا 
 ما يحتاج.  طالب:

 وهللا أعلم. ،فال يحتاج  لى تنصيق  يشكل على المتعلم، ال يشكل على المتعلمال؛ ألنه ما يحتاج
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ىصلى هللا علو 


